
FIETSREIS  MADAGASKAR

Van 20 mei  tot 19 juni  2016

Totaal gefietst : 1.371 kilometer

met  17.627 hoogtemeter



Vrijdag 20 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  0 km (+ 0 m)  /  Totale afstand : 0 km

7 00

30 Druk verkeer naar Brussel, maar toch vlot, zonder stil

8 00 te staan.

30

9 00 Tijdig aangekomen, maar wel veel meer controles,

30 MIDDAGMAAL het wordt een beetje zoeken na de aanpassingen met

10 00 de aanslagen van 2 maand geleden,

30

11 00 Fiets kan zelfs gratis mee, er zijn 2 stukken bagage

30 voorzien, met een maximum van 30 kg.  Ik had mijn

12 00 sportzak van 14 kg en mijn fiets van 17 kg.  En dan nog

30 een rugzak van 5 kg.

13 00

30 AVONDMAAL

14 00

30

15 00

30

16 00 Bachte-Maria-Leerne Vliegtuig

30 Zaventem

17 00

30 Inchecken

18 00

30

19 00 Vliegtuig

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 "na de aanslagen"

Overnachting :     Vliegtuig

Brussel - Istanbul

Inchecken zeer vlog



Zaterdag 21 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  8 km (+ 136 m)  /  Totale afstand : 8 km

7 00 Vliegtuig

30

8 00 Vliegtuig voor mij toch wel één van de beste van Europa.

30

9 00 Temperatuur valt mee bij aankomst in Antananarivo

30 MIDDAGMAAL (24°C) is toch ook al op grote hoogte, dus hierdoor

10 00 Via Mauritius frisser (±1200m).

30 Vliegtuig

11 00 Vandaag een korte fietsrit van de luchthaven naar een

30

12 00

30

13 00 eerste kennismaking goed om geen risico te nemen.

30 Vliegtuig AVONDMAAL

14 00 naar Antananarivo

30 Groene sla, wortelen en paprika

15 00 met vinaigrette en stokbrood

30 Kip in kruidensaus, Mooie dorpswandeling gemaakt, o.a. door de winkelstraat

16 00 groene boontjes,  rijst (is eigenlijk bijna een marktje).  Dat is wel wennen met het

30 Stadswandeling Fruitsalade vlees zo buiten aan een haakje, en af en toe een kar met

17 00 verse vis eronder in de schaduw.

30 Witte en rode wijn Aan de bushalte ben ik een zeel lokale bar binnen gegaan

18 00 van Madagaskar

30 Lekker, en vooral gezellig met de lokale bezoekers.

19 00

30 Avondmaal HOOGTEPUNT VAN DE DAG Avondmaal met andere gasten van het hotel, samen aan

20 00 tafel.  Zeer kruidig, niet pikant, smaakt lekker.

30 Contact met de lokale mensen

Van Istanbul Alle vluchten zijn zeer vlot verlopen, Turkisch Airlines is

hotelletje in Ivato.  Toch moeten vragen aan de mensen

in de straat, maar dan in Le Ti'Jac had men nog een kamer

Three Horses Beer (vrij duur naar Mada-normen 17 Euro) maar was voor de

Tenslotte heb ik toch maar 56 Euro betaald voor 2 over-

nachtingen met ontbijt en een uitgebreid avondmaal

(inclusief een fles witte en een fles rode Mada-wijn).

Fietsen naar Ivato

Siesta en mijn eerste Mada-biertje (THB 65 cl) gedronken.

Overnachting :     Ivato



Zondag 22 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  39 km (+ 970 m)  /  Totale afstand : 47 km

7 00 Ontbijt Fruitsap

30 Stokbrood en confituur

8 00 Cake evalueren.  Valt nog redelijk goed mee, ik heb er alle 

30 Koffie soorten gehad.  De verharde wegen zijn zeer goed

9 00 (echter niet veel verhard gezien vandaag).  De onverharde

30 MIDDAGMAAL zijn in de dorpen meestal vol putten, daarbuiten valt het 

10 00 ook wel mee, maar snel fietsen is hier niet mogelijk,

30 Beignets met banaan zelfs in de afdalingen is het traag met steeds remmen

11 00 voor een put of voor het zand.

30 Temperatuur om te fietsen is hier echt perfect (tussen 18

12 00 Middagmaal met nootjes en 24°C) maar 's avonds koelt het wel flink af als de zon

30 ondergaat en dat is zeer vroeg (reeds om 17u30 is het

13 00 slechts 12°C).

30 AVONDMAAL

14 00 koudste regio van Madagaskar (binnenland en de hoogte).

30 Groene salade en tomaten Mooie en speciale dingen gezien onderweg, zoals vissen

15 00 met vinaigrette met de hand in de modder van de rijstvelden.  Een hanen-

30 Worstjes met witte bonen

16 00 Rijst Mijn middagmaal was zeer simpel en lekker: gebakken

30 Stadswandeling Fruitsalade

17 00

30 met een tussendoortje (2 biertjes en nootjes).  Door het

18 00

30 auto door kan, ook steil en zelfs met trappen af en toe.

19 00 Avondmaal Avondmaal opnieuw in het hotel gegeten (heb eigenlijk

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG ook geen restaurants gezien).  De rest van mijn flessen

20 00 Fietsen op de dijken

30 tussen de rijstvelden

Fietstochtje rond Ivato, om de toestand van de wegen te

Fietsen rond Ivato

Three Horses Beer

Fietsen rond Ivato Het is hier nu herst, zelfs bijna winter en dit is hier de

Siesta

gevecht (combat de coq) met veel volk er rond.

banaan in rijstdeegje (soort banaanbeignets).

Witte en rode Mada-wijn Na de siesta heb ik nog een mooie wandeling gemaakt

oude centrum van Ivato met smalle straatjes waar geen

wijn "Côte de Fianar" erbij.

Overnachting :     Ivato



Maandag 23 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  21 km (+ 348 m)  /  Totale afstand : 68 km

7 00

30 Fruitsap, cake

8 00 Ontbijt Stokbrood, confituur

30 Koffie 5 km fietsen naar de luchthaven, fiets inpakken en

9 00 inchecken, alles vlot verlopen.

30 naar de luchthaven MIDDAGMAAL

10 00 hier kan je alles volgen, tot ze de fiets uit het vliegtuig 

30 halen, op een handkar leggen en binnen brengen.

11 00 Nootjes, koekjes Fiets monteren, was dan nog alleen in de hall met enkel

30 Vliegtuig Antananarivo een paar personeelsleden.

12 00 Fietsen naar het centrum van de stad en het eerste hotel

30

13 00 Fietsen van de luchthaven

30 AVONDMAAL De kust is toeristisch uitgebouwd, maar daar stopt het

14 00 ook mee, ik zie geen toeristen.  Het drukste seizoen moet

30 Stadsbezoek Gevulde krab nog op gang komen, maar het valt me op dat dit land

15 00 met stokbrood toch niet echt veel toeristen gewoon is.

30 Scampi in looksaus Mooie stadswandeling gemaakt, postkaartjes gekocht

16 00

30 Strandwandeling Bruisend water opgemaakt (Madagaskar, wat een mooi en warm land.

17 00 Met zeer gezellige mensen.)

30 Daarna strandwandeling gemaakt, ondertussen gezien

18 00 waar ik mijn avondmaal wil gaan eten.  Eerst nog een 

30

19 00 Avondmaal (tot 38°C rond de middag).   Daarna een douche.

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 Avondmaal

30 aan het strand

Ontbijt om 8 uur en verder rustig tot de vlucht van Ivato

naar Morondava.

Fietsen van Ivato

Een uur later aankomst in Morondava.  Kleine luchthaven

THB en Skol

naar Morondava

dat ik binnenstap is al OK.  Niet zo duur als bij in Ivato,

25.000 Ar is ongeveer 7,5 Eur).

naar Morondava

Siesta

groentenmix, rijst postzegels gekocht, en dan tijdens de siesta mijn tekst

Siesta

siesta met gekoeld biertje, want het is hier zeer warm

Morondava is een kuststad, dus avondmaal komt vers

uit de zee (29.000 Ar is ongeveer 8,5 Eur).

Overnachting :     Morondava



Dinsdag 24 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  58 km (+ 668 m)  /  Totale afstand : 126 km

7 00

30 6 kleine banaantjes Vroeg opgestaan zoals iedereen hier (6u30) om in de

8 00 Ontbijt koelte te fietsen.  Super fietsen langs een mooie verharde

30 Water, water en water weg, bijna zonder auto's maar overal mensen te voet

9 00 Fietsen Baobab Avenue

30 MIDDAGMAAL "Baobab Avenue" ingereden, het is een onverharde en

10 00

30 Castel beer daar (honderden jaar oud) en de mensen wonen hier

11 00 in simpele hutten, ze beseffen waarschijnlijk niet hoe

30 speciaal het hier is.

12 00 THB bier Terug op de hoofdbaan (1 van de 3  verharde grote wegen

30

13 00

30 AVONDMAAL

14 00 Middagmaal terug naar huis.  

30 Wortelsalade Samen met hen vlug een hotelletje gevonden (onverwacht

15 00 maar er is ook slechts 1 hotel en het volgende is 75 km

30 Dorpswandeling Rijst

16 00 Bruisend water

30 als ik zin had in brochettes, ja geef maar één, en ze schoten

17 00 in een lach.  Ik ben dan meegegaan naar de keuken, toen

30 ik de brochettes zag, begreep ik het, ze worden per tien

18 00

30 Mals niet echt, maar zoveel smaak, lekker met ons biertje.

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG langs het strand van de rivier.  Lekker avondmaal in het

20 00 Simpel, maar hotel, met zoveel smaak, zoveel kruiden en groenten.

30 super gezellig hotel

Fietsen van Morondava

en per pousse-pousse.  Na zowat 5 km de afslag naar

zanderig weg.  Onvoorstelbaar mooi die baobags hier en

20 brochettes de zébu

Fietsen naar Mahabo

in Mada) en onmiddellijk krijg ik fietsgezelschap van 2

Siesta lokale jonge gasten.  Wonen in Mahabo en werken in 

Morondava (hotel-restaurant) en fietsen 1 maal per week

Riviervis is groentensaus

verder).  De fietser getracteerd op een drankje en samen

een gezellige siesta gehad.  De hoteleigenaar vroeg me

Siesta

verkocht aan 200 Ar per stuk, 2 stukjes vlee en 1 stukje vet.

Mooie wandleing gemaakt door het centrum (marktjes) en

Overnachting :     Mahabo



Woensdag 25 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  117 km (+ 2585 m)  /  Totale afstand : 243 km

7 00 Ontbijt

30 Stokbrood en boter Redelijke temperatuur om te starten.  Onmiddellijk een

8 00 Koffie kraampje gezien voor mijn ontbijt, samen met veel lokalen

30 Banaantjes

9 00 en boter, koffie of thee uit de grote pot.

30 MIDDAGMAAL Flink klimmen vandaag, geen echt zware, maar wel het

10 00 ene na het andere, in totaal toch wel veel moeten klimmen.

30 20 brochettes Was wel moe op het einde en tevreden als ik het bordje

11 00 Appelsiensap

30 Middagmaal Onderweg in een klein dorpje toch een lekker middagmaal

12 00 Water, water en water

30 Vers fruit

13 00 Goed idee als hapje bij mijn Madagaskar menu thuis.

30 AVONDMAAL Na de middag alleen nog fruit gegeten, een soort halfdroge

14 00

30 Castel bier (x3)

15 00 Hotelletje gevonden, maar niet alleen, had de hulp van de

30 Dorpswandeling Vis in citroensaus

16 00 met boontjes

30 Rijst (burgemeester) van het dorp.

17 00 Bruisend water

30 geen winkels hier.  Nog een biertje gedronken samen

18 00 Geflambeerde banaan met de lokale jeugd op straat.

30 Avondmaal met de ganse familie meegegeten in het hotel.

19 00 Avondmaal Gegrilde vis met speciaal citroensausje recept madame

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG en licht pikant.   Super lekker.

20 00 Het gewone dagelijks leven

30 onderweg

Fietsen van Mahabo

en pousse-pousse drivers.  Simpel, geen keuze, stokbrood

Malaimbandy zag.

gegeten.  Super lekkere kleine brochetjes, gegrild, met 2x

10 stuks toch wel ok voor 4000 Ar (iets meer dan een Eur)

Fietsen naar Malaimbandy

Siesta in hotel kers-pruimen en ook nog banaantjes, mijn energie was op.

lokalen nodig, wnat niets was aangeduid.  Toch wel goed

gelogeerd, zoon van uitbaatster was zelfs chef de village

Siesta in bar Mooie wandleing door het dorp en langs de kraampjes,

Overnachting :     Malaimbandy



Donderdag 26 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  118 km (+ 1877 m)  /  Totale afstand : 361 km

7 00 Ontbijt

30 Bananen Leuke fietstocht, in totaal meer dalen dan klimmen, maar

8 00 toch nog 1877 hoogtemeters).  Niets is hier vlak en vanaf

30 11 uur wordt het heel warm.  Veel water drinken, ik vertrek

9 00 hier telkens met 4 à 5 liter).

30 MIDDAGMAAL Eten onderweg is ook geen probleem, kiezen is soms

10 00 moeilijker.  In een bar een cola besteld en ernaast begon

30

11 00 Cola (lekker hoor, maar veel vlees is er niet aan, kijk maar naar

30 Middagmaal de kippen op de foto's).  Moet ook niet meer zijn voor het

12 00 Water, water en water middagmaal.

30 Castel en THB Vandaag minder lastig parcours dan gisteren, maar toch

13 00 wel tevreden als ik in mijn hotelkamer een warme douche

30 AVONDMAAL kon nemen.  Goed gevlogen (31.000 Ar) met gezellig terras

14 00 aan de bar en prima restaurant ernaast.

30

15 00 Madagaskar pepersaus Wandeling door het centrum van de stad, alles gebeurt

30 hier in de straat, het is er ook zeer druk tot het donker wordt.

16 00 Stadswandeling (wortel, boontjes, bloemkool, ajuin)

30 Avondmaal in restaurant bij het hotel, in de keuken gaan

17 00 kiezen.  Zeer lekker van smaak en toch niet te pikant.

30

18 00 hier raar van op, ze zijn dit hier wel gewoon.

30 Er worden gewoon enkele kaarsen aangestoken.

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 Beste Madagaskar

30 avondmaal

Fietsen van Malaimbandy

Gefrituurde kippebout men vis en kip te frituren.  Heb de kippebout gekozen

Fietsen naar Miandrivazo

Zebu-steak met

Siesta

Groentenmix

Mangosap

Electriciteit valt uit tijdens het avondmaal, niemand kijkt

Siesta

Overnachting :     Miandrivazo



Vrijdag 27 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  115 km (+ 2492 m)  /  Totale afstand : 476 km

7 00

30 Bananen Vandaag de zwaarste tocht voor de boeg, met vooral

8 00 Ontbijt Appelsienen veel klimmen en weinig dalen.

30 s Morgens om 6u30 reeds vertrokken, temperatuur is al

9 00 goed, het warmt dan verder op, maar met de hoogte

30 MIDDAGMAAL blijft het toch frisser (max. 25°C) lekker fietsweertje.

10 00

30 Rijstgebakjes Hoe hoger hoe droger het hier wordt.  Er groeit niet veel

11 00 meer op de heuvels.  Veel mensen wonen er ook niet.

30 Water, water en water Hier en daar een paar heel kleine primitieve dorpjes

12 00 Middagmaal

30 Koffie Waarvan men hier leeft weet ik niet zo onmiddellijk.

13 00 Geen rijstvelden meer, enkel wat kippen rond de hutjes.

30 AVONDMAAL Het binnenlands gebergte is echt wel arm, toch hebben

14 00 ze wel voldoende te eten lijkt me.

30 Bonensoep

15 00 Aan het einde van de rit een zeer basic maar goed 

30 met appelsiensaus hotelletje gevonden.  Geen toeristen hier, maar ik ben

16 00 Frietjes hier gewoon tussen de lokale mensen.

30 Avondmaal is er weinig keuze, maar dat valt wel zeer

17 00 Witte wijn goed mee.  Alles vers en wild eend, dat smaak je en ik

30 Dorpswandeling

18 00

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 Moe en daardoor

30 zeer goed geslapen

Fietsen van Miandrivazo

(c'est notre village monsieur zei de oude chef de villages)

Fietsen naar Antsirabe Magret de canard

Siesta

had keuze tussen "magret" en "cuisse".

Overnachting :     Mandato



Zaterdag 28 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  108 km (+ 1948 m)  /  Totale afstand : 584 km

7 00 Ontbijt

30 Stokbrood en boter

8 00 Koffie hoe groener.  Rijstvelden en ook suikerriet.  Het is voel-

30 Appelsien

9 00

30 MIDDAGMAAL Toch wel een verschil van ongeveer 15°C.

10 00 Om te fietsen is dit geen probleem, zelfs goed.

30

11 00 Water

30 Middagmaal bijna 200.000 inwoners.  Daardoor reeds veel km door

12 00 THB bier de bewoonde zone gefietst alvorens het centrum van de

30 stad te bereiken.

13 00 Het eerste hotel was volzet, maar iemand heeft me

30 AVONDMAAL begeleid naar een ander, was iets duurder, maar wel

14 00 vrij goed.  En met warme douche, deed deugd vandaag.

30 Koude pasta

15 00 met rauwe groenten

30 is voor morgen, ik heb toch twee nachten in het hotel

16 00 Rijst geboekt.

30 Er was ook een mooi terras op de eerste verdieping bij

17 00 Rode wijn het hotel, perfect om te relaxen na de douche en met

30 een gekoeld biertje.

18 00 Ook een zeer lekker restaurant, met redelijk veel keuze

30 op een bord aan de muur / twee borden zelfs want één

19 00 Avondmaal met enkel voorgerechten en één met hoofdgerechten.

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 zo groot en zo veel

Groenere fietstocht vandaag, hoe dichter bij Antsirabe

Fietsen van Mandato

baar dat ik van de warmste stad (Morondava) naar de

koudste stad (Antsirabe) in Madagaskar fiets.

Notentaart

Antsirabe is de derde grootste stad van het land, met

Fietsen naar Antsirabe

Na de siesta enkel nog de zaterdagmarkt bezocht, de rest

Zebu in tomatensaus

Siesta

Sabotsy markt

Zaterdagmarkt Sabotsy

Overnachting :     Antsirabe



Zondag 29 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  15 km (+ - m)  /  Totale afstand : 599 km

7 00 Fruitsap

30 Stokbrood, confituur Eens lang geslapen (tot 8 uur) beschouw het als een

8 00 Ontbijt Omelet met kaas rustdag vandaag.  Maar stilzitten kan ik ook niet.

30 Koffie en Yoghurt Na het zeer uitgebreid ontbijt (voor ongeveer 2 Euro)

9 00 Fruitmand een stadswandeling gemaakt.  Hier ook nog eens door

30 Stadswandeling MIDDAGMAAL de markt gewandeld en ook vandaag is er nog veel te

10 00 koop, speciaal en druk ook nog.  Veel fruit en groenten,

30 Gefrituurde groenten in deeg maar ook kippen, zowel levend als geslacht, rund- en

11 00 varkensvlees, meubelen, kleding en nog veel meer.

30 Water Heb hier dan ook mijn middagmaal gevonden, het zag er

12 00 Middagmaal eetbaar uit voor een blanke toerist (en dat is hier niet

30 Queens bier overal het geval, als je diarree wilt vermijden toch).

13 00

30 Stadsbezoek koloniale centrum AVONDMAAL Na de middag een stadswandeling naar het koloniale

14 00 centrum.  Mooie, maar niet zo goed onderhouden, 

30 Ajuinsoep met gemalen kaas gebouwen zoals het treinstation en de post.  Er komen

15 00 echter geen treinen meer voor personenvervoer.

30

16 00

30 bier is hier trouwens wel lekker, ik heb er al veel soorten

17 00 geproefd, en probeer telkens toch iets dat ik nog niet

30 gedronken heb.

18 00 Daarna een warme douche (het was hier niet zo warm

30 vandaag) en ik heb zelfs ook de eerste regenbuitjes

19 00 Avondmaal gehad.

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 aan de rand van de stad

Zebu-brochette

met groentenmix

Siesta Siesta met een biertje doet hier altijd wel deugd, hun

Rode wijn Mada

Kleine rijstterasjes

Overnachting :     Antsirabe



Maandag 30 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  112 km (+ 1221 m)  /  Totale afstand : 711 km

7 00 Ontbijt

30 Vandaag eerst gepasseerd langs de beste bakkerij van

8 00 Chocoladetaart

30 Koffie koeken gekocht voor onderweg als middagmaal (alles

9 00

30 MIDDAGMAAL Meer dalen dan klimmen maar ook hier weer meer dan

10 00 1200 hoogtemeter.  Het is hier ook al een vochtiger streek

30 waar het zelfs tijdens het droog seizoen (nu dus) ook nog

11 00 Water

30 Fruitsap zelfs in de kleinste dalletjes.  Mooi om te zien.

12 00 Middagmaal De huizen staan hier iets hoger, waar de grond niet meer

30 vruchtbaar is.  De huizen zijn hier zeer moeilijk te bereiken

13 00 langs kleine wegels door de rijstvelden, en een smalle

30 AVONDMAAL weg door het dal, maar met de auto geraak je er niet.

14 00 Ik heb geen zon gezien vandaag, grijs en bewolkt, met

30 Omelet met ajuin en kruiden zelfs een paar buien om te gaan schuilen.

15 00 Varkenskoteletten

30 Stadsbezoek met gids met frietjes

16 00 THB bier een paar zaken bezocht met een gids: zijde productie in

30 Geflambeerde ananas

17 00

30 dat is zowat schilderijtjes maken met houtsnijwerk, ze

18 00 gebruiken hiervoor 16 soorten hout met verschillende kleur.

30 Echt wel kunst om zoiets te maken.

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG heuvel.  Het paleis van de koning is eigenlijk een klein

20 00 houten huis, met mooi houtsnijwerk.

30 (lokaal houtsnijwerk)

Croissant, rozijnenkoek

Fietsen van Antsirabe Antsirabe en er mijn ontbijt gegeten.  Nog een paar noten-

samen 3,5 Eur betaald).

Notenkoeken

de helft van de dagen regent (nu dus).  Veel rijstterassen,

Fietsen naar Ambositra

Ambositra, de stad van de kunst en kunstenaars.  Ik heb

een cooperatieve met wilde zijde.  Deze is veel grover van

structuur en ziet bruin van kleur.  Dan ook marquettage,

Dan het "Palais Royal" bezocht hoog op de top van een

Marquetterie

Overnachting :     Ambositra



Dinsdag 31 mei 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  102 km (+ 1229 m)  /  Totale afstand : 813 km

7 00

30 Bananen Opnieuw geen zon gezien vandaag, gelukkig slechts af

8 00 Ontbijt Appelsientjes en toe een beetje motregen waar je niet echt nat van wordt.

30

9 00 grote.

30 MIDDAGMAAL De huizen zijn hier steeds meer en meer in baksteen

10 00 gebouwd, isoleert beter, want de winter is hier blijkbaar

30

11 00 Water sneeuw dat hebben ze hier nog nooit gehad.

30

12 00 Middagmaal Water begint, en verder tot het zuiden, de streek van de rund-

30 THB bier veeteelt.  Men eet wel veer vlees (zij die het kunnen

13 00

30 AVONDMAAL soms eend of konijn.

14 00 Ik was te moe om nog iets te doen als ik aankwam, 

30 Zeevruchtenrolletjes gelukkig een zeer goed klein lokaal hotelletje gevonden

15 00 met tomatensalade met een zeer lekker restaurant.  Flesje wijn gedronken,

30 ben tenslotte in de wijnstreek.

16 00 en rijst Niet slecht, maar topkwaliteit is het ook niet, kost hier dan

30

17 00

30 Het avondmaal was helemaal naar mijn smaak.  Eerst 

18 00

30

19 00 Avondmaal bij ons zeggen) in een met groenten rijkgevulde tomaten-

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 dan ook weeral meer uitgesproken van smaak dan rund.

30

Fietsen van Ambositra

Mooi fietsparcours, met overal rijstterassen, kleintjes en

20 brochetjes erg koud, kan zelfs to +5°C dalen, maar vriezen en ijs of

Banaanbeignets Er komen ook steeds meer Zebu's in de straat, hier

betalen althans) vooral zebu, maar ook kip en varken,

Fietsen naar Ambohimahasoa

Zebu tong in tomatensaus

Siesta Côte de Fianar Rouge ook niet veel 2,5 Eur per fles en een Grand Cru 3,5 Eur.

Yoghurt maison

zeevruchtenrolletjes (een beetje zoals Chinese nems)

en daarna "langue" (tong van zebu, of koetong zoals ze

saus met veel, maar dan ook wel veel, rijst.  Zebu-tong is

Zoveel zebu's gezien

en 's avonds "Langue"

Overnachting :     Ambohimahasoa



Woensdag 1 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  62 km (+ 1208 m)  /  Totale afstand : 875 km

7 00 Ontbijt

30 Pannenkoeken Kortere fietsrit, mag ook wel eens, maar toch nog veel

8 00 met confituur klimwerk.  Daardoor 's middags al in mijn hotelletje

30 Koffie aangekomen.

9 00 Lekker restaurantje erbij en heb een kleine maaltijd

30 MIDDAGMAAL gegeten als middagmaal.

10 00

30 Gefrituurde kikkerbilletjes in deeg steden.  Alhoewel in de benedenstad de meeste gebouwen

11 00 met tomatensalade toch niet echt onderhouden zijn.

30 Spuitwater Hier is geen grote markt, maar overal in de straten kleine

12 00

30 THB bier & nootjes de straat, in de huizen, de kleding en de markten.

13 00 Maar grijs weer zonder regen, en koud voor de lokale

30 Middagmaal AVONDMAAL bevolking alhoewel toch nog 18°C.

14 00 Avondmaal weer typisch voor de stad, met een flesje

30 Omelet met krab witte wijn, de beste die ik tijdens deze reis gedronken heb

15 00 Stadswandeling Stokbrood

30 Gebakken vis met currysaus Mijn planning heb ik hier nog eens helemaal gewijzigd,

16 00 Rijst te veel regen, zelfs in het droge seizoen naar het oosten

30

17 00 Koffie & Chocolade

30

18 00

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 Drukke winkel-markt-straten

30 in het nieuwe centrum

Fietsen van Ambohimahasoa

Fianarantsoa is één van de best bewaarde koloniale

marktjes, elk met hun eigen specialiteiten.  Veel kleur ind

Fietsen naar Fianarantsoa

(was ook de duurste van de kaart met 4 Eur).

Witte wijn Grand Cru Antsirabe toe, dus ga ik nu richting westen en niet naar Manakara

en Farafagana.

Siesta Mijn bedoeling is nu nog naar Ambalavao te fietsen, en

daar dan de fiets achter te laten om verder per taxi-brousse

naar Toliara te gaan.

Overnachting :     Fianarantsoa



Donderdag 2 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  71 km (+ 400 m)  /  Totale afstand : 956 km

7 00 Ontbijt

30 Kruidenkoekjes Licht bewolkte dag (witte wolkjes, dus geen regen) maar

8 00 Water ook vrij veel zon.  Voor mij al warm genoeg, voor de 

30 lokale bevolking is het fris.

9 00 Slecht weg voor de auto's, maar om te fietsen gaat het

30 MIDDAGMAAL soms vlugger rond de grote putten.

10 00 Hotel in het centrum, met afzonderlijke bungalows en

30 Fruitcake in een zeer mooie tuin met veel bloeiende planten.

11 00 Koffie

30 Middagmaal gebouwen.  Niet zo groot, maar wel gezellig en origineel.

12 00

30 Nootjes de tweede grootste van het land) het was een paar km

13 00 wandelen vanaf mijn hotel langs onverharde wegen.

30 AVONDMAAL Dit is duidelijk de streek van de runderen, er waren wel

14 00

30 Gebakken groenten met scampi denken aan de "Beestenmarkt" in Gent, ook hier aan de

15 00 en stokbrood  rand van de markt heel wat eethuisjes waar de verkoop

30 uitbetaald wordt, vergelijkbaar met de cafeetjes in Gent,

16 00 Bezoek papierfabriek waar ik samen met vader dan een pistolet met gehakt

30 Rijst en mosterd ging eten na het uitbetalen van onze verkoop.

17 00

30 dat een deel is van het hotel (handgemaakt papier).

18 00 Mooi om de cyclus te zien, vanaf de schors van een struik

30 tot het papier dat met echte bloemblaadjes belegd en

19 00 Avondmaal versierd wordt, daarna gedroogd.

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG Avondmaal in restaurant van het hotel met wijn van

20 00

30 met duizenden dieren te koop

Fietsen van Fianarantsoa

Ambalavoa is een speciaal stadje, met veel oude koloniale

Bier Libertalia Heb dan in de namiddag de zebu-markt bezocht (dit is

Fietsen naar Ambalavao

een paar duizend zebu's op de markt.  Het deed me

Bezoek zebu markt

Langue de zebu

in rode groentensaus

Rode wijn Château Verger Bij terugkomst heb ik de papierfabriek "Antaimoro" bezocht

Siesta

Zebu Market terplaatse.

Overnachting :     Ambalavao



Vrijdag 3 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  9 km (+ - 0 m)  /  Totale afstand : 965 km

7 00 Ontbijt

30

8 00

30 Bezoek Park Anja

9 00 tegen te gaan en de bevolking aan een inkomen te helpen.

30 MIDDAGMAAL Om 8 uur gestart, samen op de brommer van de gids,

10 00 naar het park.  Mijn gids was één van de oprichters, zowat

30 Omelet met kaas, brood

11 00 Koffie voor opgegeven).

30

12 00 ervoor bijna aan het uitsterven).  Maar slechts 1 kameleon

30 Middagmaal gezien, ook moeilijk zichtbaar, zo gecamoufleerd, maar 

13 00 veel zijn nu ook al in winterslaap.  Vooral ook veel speciale

30 AVONDMAAL gezien, waarvan 75% nergens anders ter wereld voorkomen.

14 00 Daarna mijn middagmaal in het restaurant van het hotel.

30 Salade, tomaat, wortel, kaas Simpel maar smaakte wel goed na mijn klein ontbijtje.

15 00 en sardienen met brood

30

16 00 Stadswandeling en frieten in verschillende kleuren.

30 Nog eens de markt verkend, altijd mooi, ook hier alles

17 00

30

18 00 gelopen, ander was nog te klein om weg te lopen.  Ik heb

30

19 00 Avondmaal en ze heeft het wenend toch durven aannemen. Maar ze

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 De eerste lemuren gezien

30

Yoghurt met cocosnooot Gisteren met gids geregeld (verplicht) om naar "Parque

natural Anja" te gaan.  Dit is een privépark van de stad

Ambalavao om de lemuren te beschermen, ontbossing

18 jaar geleden (is professor, heeft zijn job in Tana hier-

Veel ringstaartlemuren gezien (de enige soort hier, was

Rode wijn Ambalavao

Markt in Ambalavao

Siesta (lokaal wijntje)

Siesta, met flesje wijn gekocht in de straat, op het terras

Steak Zebu met pepersaus van hotel Bourgainvillée, met veel bloeiende planten

Rouge Ambalavao

te koop.  Kleine kindjes zijn hier bang van een "Vazaha"

(Malagasie naam voor de blanke).  Zusje was al weg-

dan een zakje babykoekjes gekocht (100 AR / 0,03 Eur)

zijn echt wel bang van de blanke man (zie mooie fotos).

(ringstaartmaki of lemur catta)

Overnachting :     Ambalavao



Zaterdag 4 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  0 km (+ 0 m)  /  Totale afstand : 965 km

7 00

30

8 00 Koffie

30

9 00 Ontbijt

30 MIDDAGMAAL om de 10 km stoppen om water bij te vullen.  De tweede

10 00 ging bij elke helling naar zowat 10 km/h, soms gedacht

30 Bananen de we zouden moeten helpen duwen (zoals in Kameroen

11 00 destijds).  Een constante is dat het bij allebei lang wachten

30 Bier THB is alvorens ze uiteindelijk vertrekken (moet eerst vol zitten).

12 00 Middagmaal

30 hotel (aangeraden door mijn gids in Anja) vlug gevonden,

13 00 Een koude douche (geen warm water hier) en dan mijn gids

30 AVONDMAAL gezocht voor morgen.

14 00

30 Gevulde zoete paprika Mijn avondmaal samen met de chef gegeten.  Hij heeft

15 00 Pasta met twee van zijn lievelingsplateaus besteld, we hebben ze dan

30 gedeeld.  Pasta als voorgerecht (één van zijn specialiteiten

16 00

30 (vlees gestoofd met bladgroenten) gerecht (stond niet op de kaart, maar speciaal voor hem

17 00 Rijst

30 fijngesneden bladgroenten en kruiden, met rijst.  Speciaal

18 00 van smaak, maar zeer lekker, iets uniek.

30 Ze maken hier ook een soort dikke, zware, donkere mousse

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 Avondmaal samen met de chef

Taxi-brousse Notengebak Met taxi-brousse eerst naar Ihosy en daar overstappen

van Amalavao op taxi-brousse naar Ranohira.  De stad waar het park

de l'Isalo ligt, om morgen te bezoeken.

Wat een ervaring deze taxi-brousse rit.  De eerste moest

Tenslotte goed aangekomen in Ranohira en mijn geplande

Siesta in het centrum van het dorp met een fris biertje.

Taxi-brousse zebu-gehakt in tomatensaus

naar Ranohira Malagasy porc au brède met versgemaakte pasta en lekkere saus).  Dan een Mada-

klaargemaakt).  Een soort varkensstoverij in een saus vol

Siesta Rouge d'Ambalavao

Chocoladedessert met rhum

van chocolade, half bevrozen.  Eén soeplepel vol in een

kommetje met rhum.  Zalig met 90% cacao.

Overnachting :     Ranohira



Zondag 5 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  16 km (+ - m)  /  Totale afstand : 981 km

7 00 Ontbijt

30 Bananen

8 00 Mooie wandeling, met ook veel klimwerk.  De natuur

30 verandert elke kilometer van kleur, en gaat van droog op

9 00 de heuvels tot vochtig in de kloof met een rivier.

30 MIDDAGMAAL Onderweg twee soorten lemuren gezien, waaronder de

10 00

30 Stokbrood springt hij zijwaarts, mooi om te zien.

11 00 met gekookte eieren Goede gids gehad, mooie tocht geweest.  Ik heb daarna

30 Water nog samen met de gids een biertje gedronken in de bar.

12 00 Picknick Hij was daar zeer tevreden mee, want bier kost voor hem

30 veel geld.

13 00 Avondmaal terug in het restaurant van het hotel.  Opnieuw

30 AVONDMAAL met de chef aan tafel gezeten, en hij wil altijd iets nieuws

14 00 uitproberen in zijn restaurant.  

30 Gevulde, gegratineerde aubergine

15 00 hij stelde me voor om deze met zwarte peper te proeven.

30 Lekker van smaak, niet zoet.

16 00 Rijst Ik mocht een dagje langer gratis blijven slapen en eten

30 uitproberen in zijn restaurant.  Hij wou dat ik hem eens

17 00

30 Dorpswandeling

18 00 Ik mocht een dagje langer gratis blijven slapen en eten

30 hiervoor.  Heb het dan toch niet gedaan, want zag het niet

19 00 Avondmaal zitten om met houtskool iets lang te laten sudderen.

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 Witte lemuren

30 die zijwaarts bewegen

Bezoek van het park Isalo met gids start reeds vroeg.

Trektocht Park de l'Isalo

witte lemur, die zeer zeldzaam is.  En als die beweegt

Trektocht Park de l'Isalo

Nog een "Rhum Arrangé" gekregen, er was veel keuze,

Kip in cocosaus

Groentenmix

Siesta

Blanc d'Ambalavao

Rhum arrangé (poivre noir) "Vlaamse Stoverij -Carbonade Flammande" leerde maken,

maar dan met zebu-vlees.

Overnachting :     Ranohira



Maandag 6 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  11 km (+ - m)  /  Totale afstand : 992 km

7 00

30 Stokbrood & boter

8 00 Ontbijt Koffie

30 Een lange rit, maar het gaat vlot deze keer, de weg is hier

9 00 redelijk goed met weinig putten en zo goed als geen

30 MIDDAGMAAL verkeer.

10 00 Opnieuw komen er hier en daar baobabs in het landschap,

30

11 00 ook slechts hier en daar één, met grote afstand.

30 Bier & nootjes

12 00 Naar de kust toe wordt het al veel groener, maar ook wel

30 warmer, toch niet warmer dan 28°C, ja de winter is hier

13 00 Middagmaal begonnen.

30 AVONDMAAL

14 00 Verder niet veel meer gedaan vandaag, behalve een zalige

30 Stadswandeling

15 00 Broodcroutons

30 Gegrilde vis Avondmaal in één van de restaurants aan de kust, op het

16 00

30 Rijst en hoofdgerecht met gegrilde zeevis.

17 00

30 Stadswandeling

18 00

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 (langzaam op zijn Afrikaans)

Taxi-brousse van Ranohira

Ik heb een taxi-brousse doen stoppen aan het kruispunt

(er is geen busstation in dit dorp) om naar Toliara te gaan.

Bananan maar kleiner dan in Morondava (veel jonger zo te zien) en

Taxi-brousse naar Toliara

Slaatje met kippelever & maagjes siesta en een stadswandeling.

Siesta met groentenmix strand.  Lekker voorgerecht op zijn Frans met kippelever

Caraffe witte wijn

Mora-mora

Overnachting :     Toliara



Dinsdag 7 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  18 km (+ - m)  /  Totale afstand : 1010 km

7 00 Guave fruitsap

30 Croissant, stokbrood Lang geslapen en dan een uitgebreid ontbijt buiten op

8 00 Ontbijt omelet, honing een terras met mooi zicht op de passage in de straten

30 Koffie (ik heb hier dan ook wel lang blijven zitten, relaxen)

9 00 Dan een stadswandeling vanuit het centrum naar het

30 Noordelijke stadswandeling MIDDAGMAAL noorden toe, toch weinig luxe eens ik buiten het centrum

10 00 wandel, maar de mensen zijn er wel tevreden.

30 Bier & nootjes Hier een biertje gedronken in wel de meest simpele "bar"

11 00 zonder stoelen, zonder tafels, buiten gewoon op de grond.

30 Nootjes & bier Terug naar het centrum en dan een wandeling naar het 

12 00 zuiden toe.  Dit is dan gedeeltelijk langs de kust, maar er

30 is slechts 1 klein bereikbaar strandje, en het stelt dan 

13 00 Zuidelijke stadswandeling nog niet veel voor.

30 AVONDMAAL Enkel wat kinderen die in het water spelen, verder niets.

14 00 Wel mooi om te wandelen tussen het dagelijks leven

30 langs de kust, zelfs zand halen met de wagen.

15 00 Ook hier een biertje gedronken in een simpele bar (nu wel

30 op een stoel aan een tafeltje, met muziek op de achtergrond.

16 00 met groenten

30 Vin rouge Op terugweg heb ik hier dan zelfs een internetcafé gevonden

17 00 Internetcafé en het werkte zelfs, heb er de foto van de maand op mijn

30

18 00

30 Uitgebreid avondmaal op een terrasje langs de kust,

19 00 Avondmaal meer dan 2 uur lang ontspannen buiten gezeten.

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 Zalig ontbijt / Relax

Siesta

Papaya

Gamos (gevulde deegje)

Siesta Salade poisson fumé

Côte d'agneaux

website kunnen aanpassen (prijs: 0,30 Eur voor 3/4 uur).

Overnachting :     Toliara



Woensdag 8 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  14 km (+ - m)  /  Totale afstand : 1024 km

7 00 Ontbijt

30 Stokbrood met omelet

8 00 Koffie weer zeer vlot, goede minibus met goede chauffeur.

30

9 00

30 MIDDAGMAAL komen.

10 00 Het eerste, klein, lokaal gezellig hotelletje was volzet, het

30 Middagmaal Rijstgebak tweede had een kamer vrij, maar was minder gezellig.

11 00 Water

30 Bier THB Het stadje is wel zeer aangenaam om er door te wandelen.

12 00 Borrelnootjes

30 dagelijkse drukte is mooi om er tussen te wandelen.

13 00

30 AVONDMAAL

14 00 enkel tijdens een busstop had ik een koekje gekocht.

30 Gefrituurde kip

15 00 Redelijk fris in de morgen als ik vertrok (iedereen is hier

30 Rijst dik gekleed, op zijn winters) maar in de namiddag liep de

16 00 Bruisend water temperatuur al op tot boven de 30°C.

30 Stadswandeling Geflambeerde banaan

17 00 Avondmaal dan ook in mijn hotel gegeten, weinig keuze

30 en ik moest het een uur vooraf bestellen.  Goed te zien

18 00 dat ze hier weinig toeristen zien.

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 midden in het dagelijks leven

Na het ontbijt met de taxi-brousse naar Ihosy.  Alles gaat

Taxi-brousse van Toliara

Ihosy is een klein, rustig stadje waar zelden toeristen

Overal wordt vanalles in de straat verkocht, veel volk en de

Mijn middagmaal was eigenlijk een siesta met biertje,

Taxi-brousse naar Ihosy

Siesta met groentenmix

Rhum Arrangé Vanille

Ihosy, stadje zonder toeristen

Overnachting :     Ihosy



Donderdag 9 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  7 km (+ - m)  /  Totale afstand : 1031 km

7 00 Ontbijt

30 Warme rijstkoekjes

8 00 water Men is er verse koekjes aan het bakken om 7u 's morgens.

30

9 00

30 MIDDAGMAAL naast de chauffeur.

10 00

30 dicht bij het busstation, mijn fiets en de rest van mijn bagage

11 00 Water opgehaald (personeel 10.000 Ar gegeven zoals beloofd,

30 te verdelen onder de 2 die mijn gerief bewaard hebben)

12 00 Middagmaal Bier en nootjes zeer tevreden hiermee, zowel ik als zij.

30

13 00 hetzelfde hotel gefietst als bij de heenweg.

30 AVONDMAAL Een wandeling door de kleine straatjes gemaakt en dan

14 00

30 Gefrituurde pakketjes Na een warme douche (het is hier voor de lokale bevolking

15 00 met varkensgehakt zeer koud, voor mij goed 16°-24°C).

30 Steak met kruidensaus Tijd genomen voor een uitgebreid avondmaal.  Toch wel

16 00 Rijst lekker hier, met veel kruiden, maar niet uitgesproken van

30 Vanille yoghurt smaak, enkel de groene peperbolletjes steken er een

17 00 beetje bovenuit (maar ook deze zijn minder straf dan bij

30 Stadswandeling ons, zachter en met meer smaak).

18 00

30

19 00 Avondmaal waarschijnlijk nooit meer te zien krijgen.

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 Mooie bergen en dalen

30 onderweg

Ontbijt in de straat onderweg naar station taxi-brousse.

Taxi-brousse van Ihosy

Zeer lekker, smeuig, niet te zoet, vol smaak.

Taxi-brousse, gisteren gereserveerd, daardoor beste plaats

s Middags al in Ambalavao aangekomen, en dan in hotel

Bananenbeignets

Taxi-brousse naar Ambalavao

Dan de volgende taxi-brousse naar Fianarantsoa.  Naar

Taxi-brousse van Ambalavao

geëindigd met een siesta, biertje in kleine bar.

Taxi-brousse naar Fianarantsoa

Siesta

Rode wijn Betsilo

Ik hou het bij de lokale wijntjes, alhoexel ze betere hebben

(Zuid-Afrikaanse) maar Mada-wijn zal ik na deze reis

Overnachting :     Fianarantsoa



Vrijdag 10 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  20 km (+ - m)  /  Totale afstand : 1051 km

7 00

30 Brood, boter, confituur Lang geslapen (tot 7u30) en veel tijd genomen voor mijn

8 00 Ontbijt Droge worst ontbijt.  

30 Thee / Yoghurt Licht bewolkt en fris, een beetje wachten op de zon om

9 00 naar het hoogste deel van de stad te wandelen.

30 MIDDAGMAAL

10 00 door de UNESCO voor zijn unieke koloniale gebouwen.

30 Bier Queens Mooi stadje met steile straatjes en veel trappen.

11 00 In totaal zijn hier 6 kerken, enkel alleen al op de heuvel.

30 Hoeveel in totaal in de volledige stad, weet ik niet , maar

12 00 Middagmaal Chocolade heel veel.

30 Kannetje koffie

13 00 Mooie wandeldag geworden, tot op grote hoogte naar het

30 AVONDMAAL

14 00 Stadswandeling Prachtig zicht op de stad in het dal en op de heuvels

30 Kikkerbilletjes

15 00 gemengde salade

30 Paling met varkensvlees Biertje gedronken samen met de lokale bevolking in heel

16 00 en rijst eenvoudig cafeetje (buiten het centrum zijn er ook geen

30 Chocolademousse andere cafeetjes dan zulke)

17 00 Bruisend water

30

18 00 bij aankomst met een kannetje koffie erbij in de bar van

30 het hotel.

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30

Stadswandeling "Haute Ville" Het oude stadsgedeelte "Rova" op de heuvel is beschermd

Bananenchips

"Maria-standbeeld" dat je van ver in de stad ziet staan.

er rond (derde grootste stad in Mada)

Siesta

Onderweg een pakje Mada chocolade 72% gekocht, en

Rhum Arrangé Lychee

Oude stad "Rova"

Unesco Erfgoed

Overnachting :     Fianarantsoa



Zaterdag 11 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  11 km (+ - m)  /  Totale afstand : 1062 km

7 00

30 Rijstgebak Met mijn fiets naar het busstation gereden en dan met

8 00 Water

30 Ontbijt richting al gefietst en wil geen tweemaal dezelfde route

9 00 fietsen).

30 MIDDAGMAAL

10 00 middagpauze inbegrepen.

30 Banaantjes

11 00 Water

30 gegeven,

12 00 Middagmaal

30

13 00 (zelfde als vorige keer) en dan een stadswandeling

30 AVONDMAAL gemaakt.

14 00 Na de douche rustig mijn avondmaal in het restaurant

30 Omelet met champignons van het hotel.

15 00 en met kaas Vroeg gaan slapen, ben eigenlijk ook wel moe van die

30 busrit, maar waarschijnlijk begint de ganse reis samen

16 00 Stadswandeling met pepersaus al een beetje te wegen.

30 Rijst

17 00 Rode wijn Avondmaal heeft me zeer goed gesmaakt, voor de toerist

30 is de keuken hier toch wel een luxe.

18 00

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30

Taxi-brousse van Fianarantsoa

taxi-brousse de rit naar Antsirabe gemaakt (heb de andere

280 km met taxi-brousse duurt daar toch 7 uur, een kleine

Fiets opn het dak van de minibus is daar geen probleem.

Heb hem die de bagage vastlegd nog een klein extraatje

Bij aankomst in Antsirabe eerst naar het hotel gefietst

Taxi-brousse naar Antsirabe

Magret de Canard

Fiets op dak taxi-brousse

Overnachting :     Antsirabe



Zondag 12 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  101 km (+ 724 m)  /  Totale afstand : 1163 km

7 00

30 Bananen

8 00 gevoeld, het was niet te warm om deze morgen vroeg te

30 Ontbijt Yoghurt vertrekken.  Gelukkig heb ik rap warm genoeg door het

9 00 fietsen.  En de zon  warmt alles wel vlug op, zodat het

30 MIDDAGMAAL vanaf 12 uur al flink warm is.

10 00 Zeer mooie fietsroute met veel rijstveldjes, maar ook andere

30 Appeltaart gewassen op de kleine terrasjes: wortelen, aardappelen,

11 00 Koffie erwten, kolen, …   Dikwijls als tweede oogst na de rijst,

30 want hun winter is hier niet echt koud en wel droger, alles

12 00 groeit hier nog goed.

30

13 00 Meer dalen dan klimmen vandaag, na een eerste grote

30 AVONDMAAL klim zowat 60 km een rode rivier volgen stroomafwaarts,

14 00 Middagmaal toch met af en toe een korte helling.

30 Gegratineerde krab Onderweg gestopt om naar een hanengevecht te kijken in

15 00 Stokbrood een klein dorpje.  Was eigenlijk een oefenpartijtje om de

30 jonge hanen aan te leren.

16 00 Stadswandeling Rijst Het grote gevecht is dan later in de stad, waar zwaar gegokt

30 Witte wijn wordt en blijkbaar toch veel geld mee gemoeid is.

17 00

30 Vlug een hotel gevonden met culinaire gastronomie.

18 00

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 (hanengevecht is nog toegelaten)

Fietsen van Antsirabe

Antsirabe, de koudste stad in Madagaskar en ik heb het

Bataille de Coq

Fietsen naar Ambatolampy

Vis in groentensaus

"Bataille de Coq"

Overnachting :     Ambatolampy



Maandag 13 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen : 15 km (+ - m)  /  Totale afstand : 1178 km

7 00

30 Ontbijt Brood, spiegelei Eerst lange tijd aan tafel voor mijn ontbijt.  Geen fietsdag.

8 00 Boter, confituur

30 Koffie kleur in de straten, maar weinig verharde wegen.

9 00 Dagelijks leven is ook hier mooi om te zien, en weeral

30 Stadswandeling MIDDAGMAAL een beetje anders dan voorheen.

10 00 Dit is de streek waar ganzen gekweekt worden, maar ook

30 THB bier

11 00 Koekjes avond mijn voorgerecht zal worden.

30 Dit is ook de streek van de aluminium gieterijen, het ziet

12 00 zwart in sommige straatjes, buiten het centrum, waar

30 Middagmaal Nootjes men de grondstof smelt.

13 00 Men maakt er vooral kookpotten die overal in het land

30 AVONDMAAL gebruikt worden, maar hier zie je ook wel decoratie en

14 00 kunstwerken in aluminium.

30 Stadswandeling Ik kon het niet laten om er twee kleine potjes met deksel

15 00 met stokbrood te kopen (voor peper en zout, zoals ze hier doen) en daar

30 dan nog 2 kleine lepeltjes bij.

16 00 met frieten

30 Bruisend water Lekker, gastronomisch avondmaal, en het hoofdgerecht

17 00

30 die ze hier in grote hoeveelheid vangen.

18 00

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 Avondmaal

30 alles streekproducten

Daarna een wandeling naar het stadscentryum.  Veel

"Foie Gras" gemaakt wordt.  Dus ik weet nu al wat deze

Skol Bier

Foie Gras Maison

Gratin van rivierkreeftjes

Siesta

Rum Arrangé Vanille was ook een streekgebonden schotel met rivierkreeftjes

Daarna nog een rhum arrangé om goed te slapen.

Overnachting :     Ambatolampy



Dinsdag 14 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  76 km (+ 896 m)  /  Totale afstand : 1254 km

7 00 Ontbijt

30 Zoet brood, Bewolkte dag, zelfs regen in het begin en daarna nog

8 00 confituur, boter wat motregen af en toe, ook zeer fris, toch voor de lokale

30 Koffie bevolking, maar zelfs voor mij ook niet te warm.

9 00 Fietsen opnieuw meer dalen dan stijgen.

30 MIDDAGMAAL Geen speciale fietsroute, en het laatste uur al een

10 00 stadsgevoel, steeds drukker verkeer, ben dat al weken

30 THB niet meer gewoon.  Het is hier ook de hoofdstad en de

11 00 Nootjes grootste stad van Madagaskar.

30 THB Verkeer is hier spijtig genoeg ook steeds meer en meer

12 00 brommers, auto's en minibusjes met zwarte, stinkende

30 Fietsen naar Antananarivo uitlaat.

13 00

30 Middagmaal AVONDMAAL Naar het hotel gereden dat ik voorzien had, men had

14 00 er nog wel een kamer vrij, heb er nog wat van de prijs

30 kunnen afdoen voor 3 nachten, want het was niet de

15 00 Varkenskotelet goedkoopste.

30 met rijst

16 00 Stadswandeling Bruisend water Antananarivo is gebouwd op 12 heuvels, geen enkele 

30 straat in de stad is dan ook vlak, dat heb ik al ondervonden

17 00 om naar het hotel te rijden, laatste straatje was heel steil

30

18 00 de beste manier tussen de auto's.

30 In de stad zijn er ook veel trappen om van het ene niveau

19 00 Avondmaal naar het andere te gaan zonder veel omweg.

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG Avondmaal in hotel, simpel maar goede en lokale

20 00 keuken.

30 Drukke winkelcentrum

Overnachting :     Antananarivo

Fietsen van Ambatolampy

Siesta Groentensoep

en nog een lompe kasseistraat ook.  Te voet was dan 



Woensdag 15 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Wandelen :  8 km (+ - m)  /  Totale afstand : 1262 km

7 00

30 Ontbijt Vanille yoghurt Dag begint met motregen (en dit duurt tot na de middag).

8 00 Ik ben dan ook binnen gebleven in de gezellige hotel-

30

9 00 Relaxen

30 MIDDAGMAAL Tijd om eens de computer te gebruiken (gratis voor

10 00

30 Chocoladetaart gedund door de minder belangrijke te verwijderen.  Dat

11 00 scheelt dan al een stuk in tijd als ik terug thuis kom.

30 Middagmaal Koffie Het is een stad met toch heel wat historische overblijfselen

12 00 vanuit de koloniale periode. 

30 THB Kerken (protestant, katholiek, …) en paleizen van het

13 00 Stadsbezoek

30 AVONDMAAL Mooie stadswandeling van de ene heuvel naar de andere

14 00 Hier wonen is af en toe wel moeilijk om thuis te komen.

30 Witte bonen in looksaus Zoveel trappen, links in de straat naar boven, rechts in

15 00 de straat naar beneden.

30 Rijst

16 00 Bruisend water Ik had vrij veel honger bij mijn terugkeer, daardoor heb

30 ik een vrij stevig lokaal menu besteld in het hotel.

17 00

30

18 00

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30

Overnachting :     Antananarivo

ruimte met groot terras en zicht op de "Haute ville".

hotelgasten).  Hier heb ik mijn e-mails een beetje uit-

Notentaartje

koningshuis (o.a. palais de la Reine).

Kip in cocosaus

Siesta

"Haute ville"

van Antanavarivo



Donderdag 16 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  48 km (+ 439 m)  /  Totale afstand : 1310 km

7 00

30 Fietsen van Antananarivo Sandwich met kaas

8 00 Sandwich met droge worst (alleen eerste5 km druk verkeer om de stad uit te rijden).

30 Koffie Daarna een prachtig parcours, mooie perceeltjes met

9 00 groenten en veel steenbakkers aan het werk.  Eens van

30 MIDDAGMAAL dichtbij gaan zien hoe ze dat allemaal doen.  Heel

10 00

30 Ananas dan in brandend kaf van de rijst om te bakken.

11 00 Ontbijt 

30 soorten lemuren en ik er 8 van gezien heb, waarvan zelfs

12 00 Fietsen naar Antananarivo THB

30

13 00 een kooi om te tonen aan de bezoekers (deze zijn zeer

30 Stadswandeling AVONDMAAL klein, ongeveer 400 gram).

14 00 Daar dan op het terras in de zon mijn ontbijt besteld.

30 Middagmaal Omelet met kaas en hesp Na retour wat vers fruit gaan kopen op de markt (1 ananas

15 00

30 Stadswandeling met groene pepersaus anders.

16 00 Rijst De rest van de dag, eerst nog een kleine stadswandeling

30 Bruisend water gemaakt en dan een biertje op het terras van het hotel met

17 00 prachtig zicht op de stad.

30 Mijn bagage verzameld en klaargemaakt om morgen mijn

18 00 laatste etappe te fietsen.

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 8 soorten lemuren gezien

Overnachting :     Antananarivo

Een zonnige dag, mooi om te fietsen naar Lemur's Park

naar Lemur's Park

Bezoek Lemur's Park

artesanaal, alles met de hand, eerst drogen in de zon,

Ramboutan Lemur's Park, het is niet groot (5 hectaren) maar er zijn 9 

1 die ze zelden te zien krijgen (de bamboelemur).

En daar bovenop heb ik nog 2 nachtlemuren gezien in

Zebu steak en 1/2 kg ramboutan).  Lekker middagmaal, eens iets

Siesta



Vrijdag 17 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  49 km (+ 238 m)  /  Totale afstand : 1359 km

7 00

30 Omelet met kaas, ajuin, tomaat Bewolkt, maar mooi weer om te fietsen.  Wat een chaos

8 00 Brood en koffie om de stad uit te fietsen, door de drukte van de kraampjes

30 Ontbijt Yoghurt en het volk kan je er bijna niet door.

9 00

30 MIDDAGMAAL laatste een super hotel - restaurant gevonden.

10 00 Zoals gepland nog een laatste park te bezoeken, zowat

30 Queens bier

11 00 Krokante koekjes

30 grootste deel natuurlijk (worden hier gekweekt zowel

12 00 voor het vlees als voor de huid).

30 Maar ik heb er ook uitzonderlijk veel soorten kameleons

13 00 gezien.

30 AVONDMAAL

14 00

30 op het terras in de schaduw van enkele bananenstruiken

15 00 Middagmaal en palmbomen, met uitzicht op de uitgestrekte rijstvelden.

30

16 00 en aardappelpuree Avondmaal was ook super, als laatste dag en avond in

30 Wandeling Rode wijn Madagaskar, zeer geslaagd.

17 00 Geflambeerde banaan

30

18 00

30

19 00 Avondmaal 

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30

Fietsen van Antanarivo

naar Ivato

Daarna de N4 tot in Ivato gevolgd, niet heel ver, en als

Fietsen naar Croc Farm

15 km van het hotel: Croc Farm.

Het is veel beter dan verwacht, de krodillen vormen het

Bezoek Croc Farm

Fietsen naar Ivato Terug in het hotel, een mix van middagmaal en siesta

Samoussa, gevuld met

zebu, groenten-tomaten mix

Varkensvlees met groentensaus

Kameleons in Croc Farm

Overnachting :     Ivato



Zaterdag 18 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  12 km (+ 236 m)  /  Totale afstand : 1371 km

7 00

30 Stokbrood, omelet Lang geslapen, behalve eten, relaxen en terugblikken

8 00 Ontbijt Confituur, boter niets meer gepland voor vandaag.

30 Koffie Een paar rustige uurtjes op het terras (idem zoals

9 00 gisteren) en dan nog een biertje als middagmaal.

30 Relaxen MIDDAGMAAL

10 00 Alle bagage verzamelen en juist verpakken om straks

30 Queens bier op het vliegtuig mee te nemen.  Plus alle materiaal

11 00 Krokante koekjes dat ik nodig heb om de fiets te demonteren en verpakken

30 Middagmaal dicht bij de hand.

12 00

30 Vlot gefietst naar de luchthaven, hier is het ook niet zo

13 00 druk als in de hoofdstad zelf.

30 naar de luchthaven AVONDMAAL

14 00

30 de schaduw mijn fiets klaargemaakt voor de vlucht.

15 00 Vliegtuig

30 Goed op tijd om in te checken, en dan wachten op de

16 00 Vliegtuig van Antananarivo … retourvlucht.

30

17 00 Op tijd vertrokken, goed georganiseerd (met hulp van

30

18 00

30

19 00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00 Terugblikken

30 op het zonovergoten terras

Overnachting :     Vliegtuig

Fietsen van Ivato

Buiten onder het afdak van het luchthaven gebouw ind

Turkish Airlines) loopt het toch al vlotter dan in het land.

… naar Istanbul



Zondag 19 juni 2016 MADAGASKAR
DAGSCHEMA NOTITIES

ONTBIJT Fietsen :  0 km (+ 0 m)  /  Totale afstand : 1371 km

7 00

30

8 00 Ontbijt verlopen, en alles zeer stipt.

30

9 00

30 MIDDAGMAAL

10 00 … naar Brussel

30 staakte.  Er stonden wel vele vrachtwagens vol bagage

11 00

30 Mijn fiets kwam zelfs als eerste, mijn bagage vrij vlot

12 00 Naar Bachte-Maria-Leerne daarna.

30

13 00

30 AVONDMAAL niemand mocht er binnenkomen voor het afhalen van

14 00 de passagiers.  Liesbet stond me buiten op te wachten.

30

15 00

30

16 00

30

17 00

30

18 00

30

19 00

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

20 00

30 Terug thuis komen

Overnachting :     Thuis

Vliegtuig van Istanbul …

Zoals verwacht met Tukish Airlines is alles heel vlot

Vliegtuiig

Raar gevoel als ik in Brussels Airport aankom.

Eerst staking van Suisseport (bagage) maar ik had

geluk, onze bagage kwam via Avia Partners die niet

in de hall, pasagiers waren naar huis na uren wachten.

In de aankomsthall was het dan bijna helemaal leeg,


